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गाउँपालिका उपाध्र्क्षज्रू्, 

भूमे गाउँपालिका गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

राष्ट्रसेर्क कमवचारी, पत्रकार िथा र्हा ँउपस्स्थि सम्पूर्व महानभुार्हरु, 

 

1. नेपािको संर्र्धान बमोस्िम पर्हिो पटक लनर्ावस्चि िनप्रलिलनलधको कार्वकाि पूरा 
भएपलि स्थानीर् सरकारिाई पूर्विा ददनका िालग भएको स्थानीर् िह सदस्र् लनर्ावचन 
२०७९ पलि र्स गररमामर् गाउँसभामा नर्गदिि स्थानीर् सरकारको प्रमखुको 
हैलसर्ििे पर्हिो पटक नीलि िथा कार्वक्रम प्रस्ििु गनव पाउँदा गौरर्को महससु गरेको 
िु ।  

2. र्स अर्सरमा संघीर् िोकिास्रत्रक गर्िरत्र नेपाि लनमावर्का िालग नेपािी िनिािे 
पटक–पटक गदै आएका ऐलिहालसक िनआरदोिन, १९ ददन ेऐलिहालसक िनआरदोिन 
२, सशस्त्र संघर्व, िनर्दु्धको गौरर्पूर्व इलिहासिाई स्मरर् गदै नेपािको सार्वभौलमकिा, 
भौगोलिक अखण्डिा, रार्ष्ट्रर् एकिा, स्र्ाधीनिा, स्र्ालभमान, राष्ट्र र्हि, िोकिरत्र र 
अग्रगामी पररर्िवनका िालग भएका र्र्लभन्न आरदोिनहरुमा आफ्नो अमलू्र् िीर्न 
उत्सगव गनुवहनुे महान र्ीर शहीदहरु प्रलि उच्च सम्मान गदै भार्पूर्व श्रद्धाञ्जिी अपवर् 
गदविु । साथै, घाइिे, अपाङ्ग, बेपत्ता र्ोद्धाहरुको त्र्ाग, िपस्र्ा र बलिदान िथा 
अग्रिहरुको अििुनीर् र्ोगदानको उच्च सम्मान प्रकट गदविु।  

3. स्थानीर् िह गिन भएसँगै पर्हिो पटक लनर्ावस्चि स्थानीर् सरकारकािर्व बाट र्र्लभन्न 
उपिस्धध हालसि र महत्र्पूर्व कार्वहरुको थािनी गदै कार्वकाि पूरा गरी दोस्रो पटक 
लनर्ावस्चि पदालधकारीिाई भमूे गाउँपालिका स्थानीर् सरकारको बागडोर सम्हाल्न े
महत्र्पूर्व स्िम्मेर्ारी प्राप्त भएको ि । र्ो स्िम्मेर्ार प्रदानका िालग स्थानीर् िहको 
लनर्ावचन सर्ििापूकव  सम्पन्न गराउने नेपाि सरकार, लनर्ावचन आर्ोग, राष्ट्रसेर्क 
कमवचारी, सरुक्षा लनकार्, रािनीलिक दिहरु िथा अरर् संघसंस्था र आम भमू े
गाउँपालिकाबासी नागररकप्रलि भमूे गाउँपालिकाको नर्लनर्ावस्चि स्थानीर् सरकार आभार 
प्रकट व्र्क्त गदवि ।  
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4. दईु र्र्वदेस्ख र्र्श्वव्र्ापी रुपमा रै्लिएको कोलभड-१९ का कारर् सामास्िक िनिीर्न, 
आलथवक र्क्रर्ाकिापका साथै र्र्कासका र्क्रर्ाकिापमा गम्भीर समस्र्ा भोग्नपुर् र्ो । 
कोलभड १९ संक्रमर् िोस्खम ररू्नीकरर् िथा रोकथामका िालग कार्वर्ोिना बनाई 
अगालड बढ्ने अस्घल्िो स्थानीर् सरकार र कार्वर्ोिना कार्ावरर्र्नका िालग सहर्ोग 
गनुवहनु े देश र्र्देशमा रहनभुएका आम गाउँपालिकाबासी िथा अरर् महानभुार्हरु, 
सञ्चार िगि, र्र्लभन्न संघसंस्था, संघ िथा प्रदेश सरकार र सबै लनकार् िथा 
पदालधकारीहरु, र्स रोगको र्र्रुद्धको िडाईमा अग्रपस्तिमा खर्टनभुएका स्र्ास््र्कमी, 
सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेर्क कमवचारी, िनप्रलिलनलध, अगरु्ा, र्रु्द्धस्िर्ी र आम समदुार्प्रलि 
मेरो उच्च सम्मान ि। कोलभड १९ का कारर् ज्र्ान गमुाउन ुहनुे सबैप्रलि भार्पूर्व 
श्रद्धाञ्जिीका साथै उहाँहरूका आर्रि िथा पररर्ारिनप्रलि गर्हरो समरे्दना पलन प्रकट 
गदविु ।  

5. नेपािको संर्र्धानिे सङ्घीर् िोकिास्रत्रक गर्िरत्र नेपािको मूि संरचनामा िीन िहको 
सरकारिे संर्र्धान र कानून बमोस्िम िीनै िहिे राज्र्शस्क्तको प्रर्ोग गने व्र्र्स्था 
बमोस्िम स्थानीर् सरकारको हैलसर्ििे आफ्नो अलधकार क्षेत्रलभत्रको र्र्र्र्मा नीलि, 
र्ोिना र कानून बनाउने र त्र्सको कार्ावरर्र्न गने अलधकार प्राप्त भएको ि । 

6. िनिाको सबैभरदा नस्िकको सरकारको हैलसर्ििे नेपािको संर्र्धानिे लनददवष्ट गरेको 
समािर्ाद उरमखु अथविरत्र लनमावर् र हामीिे अपनाएको पररपूर्व िोकिरत्र बमोस्िम 
िनआकांक्षा र आर्श्र्किािाई सम्बोधन िथा िोकिरत्रका िाभहरु र्र्िरर् गनव भमू े
गाउँपालिका स्िम्मेर्ार र प्रलिर्द्ध ि।  

7. भमूे गाउँपालिकािाई नेपािका सबै स्थानीर् िहहरुमध्र्ेको नमूना गाउँपालिकाको 
रुपमा पररस्चि गराउन ुअहम स्िम्मेर्ारी र चनुौलि हामी बीचमा ि। रार्ष्ट्रर् र प्रादेस्शक 
प्राथलमकिा, आर्लधक र्ोिना, अरिरावर्ष्ट्रर्स्िरमा गररएका प्रलिर्द्धिाका आधारमा 
गाउँपालिकाको समरृ्द्ध र समरु नलिका िालग एकीकृि गरुुर्ोिना र पालिकाको आर्लधक 
र्ोिनािे लनददवष्ट गरेको दीघवकािीन सोँच, िक्ष्र् र उदे्दश्र् प्रालप्तमा स्थानीर् सरकार 
प्रलिर्द्ध र केस्रिि ि।  

8. कोलभड-१९ का कारर् प्रभार्र्ि िनिीर्न र्र्स्िारै सामारर् अर्स्थामा र्र्किं दैि । 
सबै नागररकिाई कोलभड-१९ र्र्रुद्धको खोप पहुँचमा ल्र्ाउने नेपाि सरकारको 
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कार्वक्रमबमोस्िम र्स गाउँपालिकामा िस्क्षि िनसत्र्ाको कररब ९८ प्रलिशि 
नागररकमा पूर्व मात्राको खोप िगाइसर्कएको ि । खोपको पहुँच, स्र्ास््र्कमीहरुको 
र्ोगदान र आम पालिकाबासीको सार्धानीका कारर् कोलभड १९ संक्रमर् िोस्खम 
क्रमशः सामारर् अर्स्थामा र्र्कव रहेको ि। िस्िोसकैु पररस्स्थलिमा आधारभिू स्शक्षा, 
स्र्ास््र्, रोिगारी र सामास्िक सरुक्षा िथा संरक्षर्का अर्सर उपिधध गराई सरुस्क्षि 
र सचेि एरं् समरु नि र ससंुस्कृि समाि लनमावर् गनव गाउँपालिका दृढ ि।  

9. सीलमि साधन स्रोि र िनशस्क्त उपिधधिाका र्ाबिदु पलन सरिोर्िनक कार्वसम्पादन 
भइरहेको ि। गरु्स्िरीर् सेर्ा प्रर्ाह, भ्रष्टाचार लनर्रत्रर्, सचेि समाि लनमावर्, 
र्र्कासको िनौट, कार्ावरर्र्न र र्र्िरर् िगार्ि हरेक िहमा हरेकको अथवपूर्व 
सहभालगिा र सशुासन प्रर्द्धवनमा र्ो पालिका प्रलिर्द्ध ि।   

10. स्थानीर् िह लनर्ावचन २०७९ सँगै स्थानीर् सरकार सञ् चािन गने स्िम्मेर्ारी प्राप्त 
हुँदै गदाव र्सभरदा अगालडको सरकारिे हालसि गरेका उपिस्धध, नीलि िथा कार्वक्रम 
र अनभुर्िाई पलन सदपुर्ोग गदै संर्र्धान प्रदत्त अलधकार क्षेत्रको प्रर्ोग गदै नेपाि 
सरकारिे लिएको सखुी नेपािी समृद्ध नेपाि नारा र प्रदेश सरकारिे लिएको समृद्ध 
िसु्म्बनीः आत्मलनभवर प्रदेश नारािाई साथवक बनाउन िथा स्थानीर् सरकारकोिर्व बाट 
समदृ्ध र समरु नि गाउँपालिका लनमावर् गनव महत्र्कातक्षी र दूरगामी िक्ष्र्सर्हिको 
र्ोिनाको सरुूर्ाि भई कार्ावरर्र्नको ददशािर्व  अग्रसर िौं।  

11. र्ो अर्लधमा आलथवक, सामास्िक, पूर्ावधार िथा संस्थागि संरचना लनमावर्मा क्षेत्रगि 
रुपमा आधार िर् भएका िन।् पूर्ावधार र्र्कासिर्व  सडकिाई मु् र् सडक, चक्र 
सडक र सहार्क सडकमा र्र्भािन गरी संघ िथा प्रदेश सरकारसँगको समरर्र्मा 
समेि कररब ९० प्रलिशि र्स्िीहरु सडक सञ्जािमा िोलडएका िन ् । आगामी 
ददनहरुमा सडक गरुुर्ोिना लनमावर् गरी सडक सञ्जािमा िोड्ने र सडकहरुको 
स्िरोन्नलि गरी बाहै्र मर्हना र्ािार्ाि चल्ने अर्स्था सलुनस्श् चि गनुवपनेि ।  

12. शासकीर् प्रबरध, सेर्ा प्रर्ाह र र्र्कास लनमावर्का िालग स्थानीर् सरकारको स्िम्मेर्ारी 
र क्षेत्रालधकारलभत्र रही ऐन, लनर्म, लनदेस्शका, कार्वर्र्लध िर्ार भएका िन ्। अबको 
बाटो लिनको प्रभार्कारी कार्ावरर्र्न महत्र्पूर्व हनुेि । लनर्लमि कार्वसम्पादन िथा 
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सेर्ा प्रर्ाहका िालग पूर्व पदपूलिव नभए पलन उपिधध िनशस्क्तिाई दक्ष, सीपर्कु्त र 
कार्व स्िम्मेर्ारीप्रलि समर्पवि बनाउन िोड ददनपुनेि।  

13. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशिव िथा र्र्शेर् अनदुानमा सञ् चालिि 
आर्ोिना िथा कार्वक्रमिे पालिकाबासीको आलथवक िथा सामास्िक र्र्कासको 
माध्र्र्मबाट िीर्नस्िर मालथ उकास्न महत्र्पूर्व भलूमका लनर्ावह गने र्र्श्वास लिएको 
िु। 

14. र्र्गिको सरकारिे हालसि गरेका महत्र्पूर्व उपिस्धध र स्थार्पि आधारको रुपमा 
सरुु गरेका कार्वहरुको सम्पन्न गनुवपने स्िम्मरे्ारी र अर्सर प्राप्त भएको ि। स्िल्िाको 
साझा सरोकार, अरिरपालिका समरर्र् र सहकार्व िथा आपसी एकिािाई मिबिु 
पाने खािका साझा सरोकारका आर्ोिनाहरु पर्हचान भई स्िल्िास्िरको कार्वर्ोिना 
समेि िर्ार भएकािे अरिरपालिका साझेदारीमार्व ि ररू्न िागिमा अलधकिम ्उपिधध 
हालसि हनुे आर्ोिना िथा कार्वक्रम कार्ावरर्र्न गनव सर्कने अर्सर हामी सामू ि।  

15. पालिकामा उपिधध प्राकृलिक िथा मानर्ीर् िगार्ि सबै प्रकारका स्रोि िथा साधनको 
कुशििापूर्वक पररचािन र उपर्ोग गदै सशुासन, र्र्कास र समरृ्द्धमार्व ि नागररकको 
िीर्नस्िरमा सकारात्मक एरं् गरु्ात्मक पररर्िवन ल्र्ाउन े ध्र्ेर्का साथ नर्गदिि 
स्थानीर् सरकार केस्रिि ि। र्र्गिको अनभुर् र लसकाई, र्िवमानको आधार र 
उत्पे्ररर्ािे भर्र्ष्र् सनुौिो बनाउन सहर्ोगी हनुे र्र्श्वास मैिे लिएको िु। 

16.  उपस्स्थि सभाका सदस्र्ज्रू्हरु एरं् आम गाउँपालिकाबासी आमाबरु्ा िथा दािभुाई 
दददी बर्हनीहरु, 

अब म नेपािको संर्र्धान र प्रचलिि कानूनी व्र्र्स्था, रार्ष्ट्रर् आकांक्षा, ददगो र्र्कास िक्ष्र्, 
नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र भमू ेगाउँपालिकािे िर् गरेको दीघवकािीन सोँच, नीलि, र्ोिना 
र िक्ष्र्का साथै गाउँपालिका र्िवमान पररस्स्थलििाई ध्र्ानमा राखी आलथवक र्र्व २०७९।०८० 
को नीलि िथा कार्वक्रम र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गदविु।  
17. आगामी आलथवक र्र्वमा आरिररक उत्पादन र उत्पादकत्र् रृ्र्द्ध, सामास्िक र्र्कास, 

मानर् पँूिी लनमावर् र रोिगारी लसिवना, ददगो र्र्कास िक्ष्र्मा उल्िे्र् उपिस्धध 
हालसि, अरिरआबद्धिामा आधाररि पूर्ावधार लनमावर्, पर्ावर्रर्ीर् सरििुन, सरुस्क्षि 
खानेपानी िथा सरसर्ाई, ऊिावमा पहुँच, िगानी आकर्वर्, आर् असमानिा िथा 
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बहआुर्ालमक गररबी ररू्नीकरर्, गरु्स्िरीर् सेर्ा प्रर्ाह, संघीर्िाको प्रभार्कारी 
कार्ावरर्र्न र सशुासन प्रर्द्धवनिाई प्राथलमकिामा रास्खनेि ।  

18. सङ्घीर्िा कार्ावरर्र्नसँगै पर्हिो स्थानीर् सरकारिे हालसि गरेको उपिस्धध र अनभुर् 
िथा पषृ्ठपोर्र्का आधारमा ित्काि महससु हनुे र दीघवकािमा उल्िेखनीर् उपिस्धध 
हालसि हनुे गरी र्ोिना िथा कार्वक्रमहरुिाई पनुप्रावथलमकीकरर् गरी प्रभार्कारी 
कार्ावरर्र्नका िालग आर्श्र्क पूर्ावधार लनमावर्मा िोड ददइनेि ।  

19. गाउँपालिकाद्वारा सञ् चालिि अस्थार्ी अस्पिािको सदुृढीकरर्, लनमावर्ाधीन ५ शैय्र्ा 
अस्पिािको कार्वसम्पन्न िथा व्र्र्स्थापन, सडक दूघवटनािाई मध्र्निर गरी 
मध्र्पहाडी िोकमागव आसपासमा ट्रमा अस्पिाि िथा टेलिमेलडलसन सेर्ा सञ् चािन 
गनव आर्श्र्क समरर्र् र पहि गररनेि । स्र्ास््र् सम्बरधी पूर्ावधार लनमावर् िथा 
संस्थागि प्रर्ािीमा थप सदुृर्ढकरर् गदै स्र्ास््र् संस्थाहरुमा और्धी, उपकरर्, ििु 
र्टम, स्र्ास््र्कमीको पर्ावप्त व्र्र्स्था िथा पररचािन र आर्श्र्किानसुार सेर्ा इकाई 
र्र्स्िार गरी आम गाउँपालिकाबासीको स्र्ास््र् सरु्र्धा पहुँचमा र्र्शेर् िोड ददइनेि।  

20. स्र्ास््र् संस्थाहरुिाई ररू्निम सेर्ा मापदण्डको प्रगलिको आधारमा दण्ड, परुस्कार 
र सदुृढीकरर्को नीलि लिइनेि । स्र्ास््र् पूर्ावधार, पोर्र् सधुार, स्र्ास््र् सेर्ा 
प्रर्द्धवनमा िोड ददनकुा साथै स्र्ास््र् िोस्खम हस्िारिरर्का िालग सङ्घीर् सरकार िथा 
प्रदेश सरकारसँगको समरर्र्मा स्र्ास््र् बीमा कार्वक्रमिाई सहि, सरि र थप 
प्रभार्कारी बनाई स्र्ास््र् बीमार्कु्त पालिका लनमावर्मा िोड ददइनेि ।  

21. द्वरद्व पीलडि, अलि र्र्पन्न पररर्ार, घाइिे िथा अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्त र दीघव रोगीहरुको 
ि्र्ाङ्क संकिन िथा पनुप्रावथर्ककीकरर् गरी लनःशलु्क स्र्ास््र् बीमाको व्र्र्स्था 
गनुवका साथै स्र्ास््र् बीमा प्रर्द्धवनात्मक कार्वक्रम समेि सञ् चािन गररनेि ।  

22. प्राकृलिक प्रकोपका कारर् राहि, उद्दार िथा िोस्खम ररू्नीकरर् सम्बरधी कार्वक्रम 
सञ् चािन गनव प्रकोप व्र्र्स्थापन कोर्िाई रृ्र्द्ध गररनेि। खोि, उद्धार, राहि, 
पनुस्थावपना कार्विाई र्ोिनार्द्ध व्र्र्स्स्थि गनव पालिका िथा समदुार्स्िरसम्म ििु 
प्रलिकार्व टोिीिाई आर्श्र्क सामग्री सर्हि िर्ारी अर्स्थामा रास्खनकुा साथै र्र्पद् 
व्र्र्स्थापन सूचना केरिको रुपमा स्थानीर् आपिकािीन केरििाई सदुृढ गररनेि।  
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23. संघ िथा प्रदेश सरकारिे लिएको स्र्ास््र् सम्बरधी नीलििाई स्थानीर्करर् गदै 
पररर्ार कल्र्ार् कार्वक्रम, क्षर्रोग लनर्रत्रर् कार्वक्रम, महमारी रोग लनर्रत्रर् 
कार्वक्रम, एकीकृि बाि स्र्ास््र् िथा पोर्र् कार्वक्रम, रार्ष्ट्रर् स्र्ास््र् स्शक्षा िथा 
सूचना, उपचारात्मक सेर्ा, नलसवङ िथा सामास्िक सरुक्षा कार्वक्रम िस्िा 
कार्वक्रमहरुिाई प्रभार्कारी कार्ावरर्र्नको व्र्र्स्था लमिाइनेि।  

24. आधारभिू स्र्ास््र् सेर्ामा सबै नागररकको सहि पहुँचको सलुनस्श् चििाका िालग 
गरु्स्िरीर् स्र्ास््र् सम्बरधी उपचारात्मक, लनरोधात्मक र प्रर्द्धवनात्मक कार्वक्रमिाई 
कार्ावरर्र्न गनव नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र अरर् सरकारी िथा गैरसरकारी 
संघसंस्थाहरुसँग समरर्र्, सहकार्व र साझेदारी गररनेि।  

25. नसने िथा दीघव रोगहरुको पर्हचान र लनदानका िालग सबै र्डामा घमु्िी स्र्ास््र् 
स्शर्र्र सञ् चािन, स्र्ास््र् सेर्ाको पहुँच कम भएका टोिहरुमा एकीकृि घमु्िी 
स्र्ास््र् सेर्ा सञ् चािन र स्र्ास््र् स्शक्षा कार्वक्रम सञ् चािन गररनेि। स्र्ास््र् 
संस्थाहरुको सदुृढीकरर्का िालग सस्िवकि सामग्री, और्धी िथा पूर्ावधारको आर्श्र्क 
व्र्र्स्थाका साथै स्र्ास््र्कमीहरुको दक्षिाका िालग आर्श्र्क िालिमको व्र्र्स्था 
गररनेि। स्र्ास््र्कमीहरुको प्रोत्साहन सम्मान िथा संस्थागि सरु्र्धामा र्र्स्िार 
गररनेि । 

26. लनिी क्षेत्रबाट सञ् चालिि स्र्ास््र् सेर्ािाई गरु्स्िरीर् एरं् िनमखुी बनाउन 
अलभिेखीकरर्, आकर्वर् र प्रभार्कारी अनगुमनमा िोड ददइनेि । 

27. स्र्ास््र् संस्थाहरुमार्व ि प्रर्ाह हनुे सबै सेर्ाहरुिाई सबैको सहि पहुँच, अलधकिम 
िानकारी र अलभिेखीकरर्, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनिाई िोड ददइनेि। मर्हिा 
स्र्ास््र् स्र्रं्सेर्र्का र आमा समूह मार्व ि गाउँ टोिसम्म स्र्ास््र् सेर्ा र परामशव 
सम्बरधी कार्वक्रमिाई र्र्स्िार गरी अलभिेखीकरर् र प्रोत्साहन कार्वक्रमिाई 
लनररिरिा ददइनेि ।  

28. संस्थागि सतु्केरी सेर्ािाई थप प्रभार्कारी बनाउन सतु्केरी भारिा घर लनमावर् िथा 
सदुृढीकरर्मा िोड ददइनेि । स्थानीर् परम्परागि उपचार पद्धलिका ज्ञािा, धामी, 
झाँक्रीहरुको परम्परागि ज्ञान र र्र्लधको सदपुर्ोग गनव स्र्ास््र् िथा पोर्र् सम्बरधी 
िानकारी ददन अरिरर्क्रर्ा कार्वक्रम आर्ोिना गररनेि ।  
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29. संस्थागि प्रसूलि दर रृ्र्द्ध गरी गभवर्िी र सतु्केरी आमाको मतृ्र्दुरिाई शूरर् पानव 
र्र्गिमा अपनाइएको नीलि िथा कार्वक्रमिाई लनररिरिा ददँदै प्रसूलि चेकिाँच र 
रेर्रका िालग लनःशलु्क एम्बिेुरस सेर्ा र पोर्र् झोिा कार्वक्रम सञ् चािन गररनेि। 
अलि र्र्पन्न िथा घाइिे व्र्स्क्तको उपचार सहार्िाका िालग नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारसँग समरर्र् लसर्ाररसका साथै लनःशलु्क एम्बिेुरस सेर्ा िथा उपचार 
सहार्िाका िालग कोर् स्थापना गररनेि ।  

30. पालिकाद्वारा सञ् चालिि अस्थार्ी अस्पिािमा हािको सेर्ामा रू्.एस.िी. एक्स-रे 
सेर्ाका साथै ल्र्ाब सेर्ा सञ् चािन गरी रोग लनदान िथा उपचारमा सरु्र्धा र्र्स्िार 
गररनेि । सबै स्र्ास््र् संस्थाबाट पररर्ार र्ोिनाका पाँचर्टै अस्थार्ी र्र्लधहरु 
सर्वसिुभ िररकािे सेर्ा प्रदान गरी प्रभार्कारी सेर्ाको सलुनस्श् चििा गररनेि ।  

31. बहकु्षेत्रीर् पोर्र् कार्वक्रम अरिगवि पोर्र् संरे्दनशीि, पोर्र् र्र्शेर् र पोर्र् सधुारका 
िालग र्र्पन्न समदुार्का मर्हिा समूह िथा सहकारीहरुिाई र्र्पन्न सदस्र्हरुको 
आर्आिवन सधुार गनव अनदुान िस्िा कार्वक्रमहरु सञ् चािन गररनेि । नेपाि 
सरकारको र्र्शेर् अनदुानमा नमूना पोर्र् टोिका िालग सघन पोर्र् कार्वक्रम, नमूना 
पोर्र् टोि सलमलि गिन, उत्पादन प्रर्द्धवन, पोर्र् आत्मलनभवरिाका िालग घरघरमा 
करेसाबारी लनमावर् अनदुान, हरेक घर दश र्िरू्ि र्र्रुर्ा रोपन कार्वक्रम सञ् चािन 
गरी पोर्र्मा उल्िे्र् सधुार ल्र्ाइनेि ।  

32. स्थानीर् पाठ्यक्रममा रृ्हत्तर र्ौलनकिा िथा प्रिनन स्र्ास््र् स्शक्षा समेि समारे्श 
गरेर र्र्द्यािर्स्िरमा अध्र्र्न अध्र्ापनको व्र्र्स्था लमिाइनेि। र्कशोरर्कशोरीहरुको 
िीर्नउपर्ोगी सीप र्र्कासका िालग र्र्द्यािर्स्िरमा सचेिनामूिक कार्वक्रम सञ् चािन 
गररनेि।  

33. र्कशोर र्कशोरीहरुको प्रिनन स्र्ास््र् सेर्ा, सूचनामा पहुँच अलभरृ्र्द्ध गनव सबै स्र्ास््र् 
संस्थाहरुमा र्कशोर र्कशोरीमैत्री स्र्ास््र् सेर्ा िथा र्र्द्यािर्हरुमा सूचना केरि 
स्थापनािाई लनररिरिा र प्राथलमकिा ददइनिे। र्र्द्यािर् िथा स्र्ास््र् संस्थाहरुमा 
लनःशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाडको उपिधधिा र र्ोहर व्र्र्स्थापन सलुनस्श् चििा गररनेि ।  



भमेू गाउँपालिका रुकुम (पूर्व)को आलथवक र्र्व २०७९/०८० को र्ार्र्वक नीलि िथा कार्वक्रम 

8 
 

34. कोलभड १९ र्र्रुद्धको खोप र लनर्लमि खोपमा उल्िे्र् उपिस्धध हालसि भएकोिे 
गाउँपालिकािाई पूर्व खोपर्कु्त ददगोपना कार्म गनव र माि ृिथा स्शश ुमतृ्र्दुरिाई 
शूरर्मा झानव र्र्लभन्न लनकार्हरुसँगको सहकार्वमा कार्वक्रमहरु सञ् चािन गररनेि।  

35. श्रम बिार र उत्पादनिाई िोड ददन श्रलमक, साना र्कसान, असहार् व्र्स्क्त, गररब 
िथा र्र्पन्न र्गवका पररर्ारिाई िस्क्षि गरी स्र्ास््र्, स्शक्षा, सीप र्र्कास िालिम र 
रोिगारी एरं् आर् आिवनसम्बरधी कार्वक्रम सञ् चािन गररनेि। मौसमी उत्पादनमा 
ह्रास आई खाद्यान्न अभार् हनुे पररर्ारको सूची िर्ार गरी क्रर्शस्क्त भएकािाई 
सहलुिर्िमा र अलि र्र्पन्न घरपररर्ारिाई खाद्यर्स्ि ुराहि, खाद्यका िालग काम िस्िा 
सामास्िक संरक्षर्ात्मक कार्वक्रम ल्र्ाइनेि ।  

उपस्स्थि गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

36. शैस्क्षक रुपारिरर्का िालग गाउँपालिकाको स्शक्षा नीलि िथा क्षेत्रगि आर्लधक र्ोिना 
ििुवमा गररनेि । सामदुार्र्क र्र्द्यािर्को शैस्क्षक गरु्स्िर कार्म गनव र्र्द्यािर् िथा 
स्शक्षक िस्क्षि दण्ड र परुस्कारको नीलि अर्िम्बन गररनेि। गस्र्ि र्र्ज्ञान अतग्रिेी 
र्र्र्र्को नलििा सधुारका िालग थप कार्वक्रम कार्ावरर्र्न गररनेि। 

37. प्रधानाध्र्ापकिाई प्रोत्साहन िथा थप स्िम्मेर्ारी प्रदान गरी र्र्द्यािर्को प्रशासकीर् र 
व्र्र्स्थापकीर् सधुारका िालग सूचकका आधारमा लनर्लमि अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन 
पद्धलिको र्र्कास गरी र्र्द्यािर् स्शक्षा सधुार पररर्ोिनािाई व्र्र्स्स्थि गरी कडाइका 
साथ कार्ावरर्र्न गररनेि।  

38. आर्श्र्किा र अनकूुििामा आधाररि स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमावर् गरी क्रमशः 
कार्ावरर्र्न गदै िलगनेि। शैस्क्षक गरु्स्िरमा उल्िे्र् र्ोगदान गने स्शक्षक, 
अलभभार्क िथा र्र्द्यािर्िाई परुस्कृि गररनेि।  

39. स्थानीर् ि्र्ाङ्क संकिनमा र्र्द्याथी पररचािन गरी व्र्र्हाररक ज्ञान आिवन र ज्ञान 
लनमावर्मा िोड ददइनेि। र्र्द्याथीहरुिाई बाल्र्कािदेस्ख नै व्र्र्सार्र्क सीप र्र्कासका 
िालग नर्प्रर्िवन र अनसुरधानमा आधाररि स्शक्षा, STEM स्शक्षा कार्वक्रम, र्र्द्यािर् 
उपस्स्थलि प्रोत्साहन परुस्कार, उत्कृष्ट स्शक्षक, उत्कृष्ट र्र्द्यािर् परुस्कार कार्वक्रम 
ल्र्ाइनेि।   
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40. माध्र्ालमक र्र्द्यािर्हरुमा गरु्स्िर कार्म गरी प्रार्र्लधक कक्षाहरु सञ् चािनका िालग 
आर्श्र्क पहि र व्र्र्स्था गररनेि। दक्ष समर्पवि िनशस्क्त र्र्कासका िालग स्शक्षामा 
बािमैत्री र प्रर्र्लधमैत्री स्शक्षाका िालग नमनूा र्र्द्यािर् लनमावर् कार्वक्रम सञ् चािन 
गररनेि।  

41. गाउँपालिकाम ै बहपु्रार्र्लधक स्शक्षािर् स्थापना िथा सञ्चािन गरी र्र्द्याथीहरुिाई 
प्रार्र्लधक स्शक्षा हालसि गनव टाढा िानपुने र अलधक खचव गनुवपने अर्स्थािाई क्रमशः 
घटाउँदै िलगनेि। 

42. सरुस्क्षि र्र्द्यािर्को अर्धारर्ामा गरु्स्िरीर् शैस्क्षक, भौलिक पूर्ावधार लनमावर् िथा 
ममवि सम्भारमा िोड ददइनेि। स्शक्षक दरबरदी लमिान गरी सामदुार्र्क 
र्र्द्यािर्हरुमा आर्श्र्क दरबरदी नभई आम िनिामा पनव गएको भार, स्शक्षक अपगु 
भएर आर्श्र्क ररू्निम ् पाठ्यघण्टा समेि नपगु्ने अर्स्थािाई मध्र्निर गदै 
आर्श्र्किा र औस्चत्र्िाका आधारमा स्र्रं्सेर्क स्शक्षक लनररििा हनुे गरी स्शक्षर् 
लसकाई अनदुान ददइनेि ।  

43. स्शक्षक-र्र्द्याथीहरुको क्षमिा र्र्कास िथा प्रस्रु्टनमा टेर्ा परु् र्ाउने खािका सम्मान 
िथा परुस्कार, अरिरर्क्रर्ा, कार्वक्रम िथा िालिमहरुको आर्ोिनाका साथै शैस्क्षक 
मेिाको आर्ोिना, लनर्लमि प्र.अ. रै्िक, अरिरर्र्द्यािर् अर्िोकन भ्रमर् िस्िा 
कार्वक्रममार्व ि स्शक्षक िथा र्र्द्याथीमा उत्पे्ररर्ामा िोड ददइनेि।  

44. शैस्क्षक िालिम केरििाई थप व्र्र्स्स्थि गदै अरिर सरकार समरर्र् र साझेदार 
लनकार्सँगको समरर्र् र सहकार्वमा सूचना प्रर्र्लध, नर्र्निम प्रर्र्लध िथा स्शक्षर् 
लसकाई सीप सम्बरधी िालिम सञ् चािन गररनिे।स्थानीर्स्िरमा उपिधध सामग्रीहरुको 
अलधकिम उपर्ोग गरी स्शक्षर् लसकाई सामग्री लनमावर् िथा क्षमिा र्र्कास सम्बरधी 
कार्वशािा सञ् चािन गररनेि।  

45. र्दु्धकािमा स्थार्पि शर्हद र्ास ु स्मलृि नमूना िनर्ादी र्र्द्यािर्िाई िीर्रि 
संग्रहािर्को रुपमा र्र्कास गदै शर्हद पररर्ार, अनाथ, अलभभार्कर्र्र्हन 
बािबालिकाहरुिाई आर्ासीर् पिनपािन र आधारभिू र्र्द्यािर्मा ददर्ा कक्षा 
अध्र्र्नका िालग व्र्र्स्था गररनेि।  
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46. आलथवक अभार्का कारर् पलन व्र्र्सार्र्क उच्च स्शक्षा हालसि गने अर्सरबाट बस्ञ्चलि 
व्र्होनुवपरेका मेधार्ी र्र्द्याथीहरुिाई उच्च प्रार्र्लधक र व्र्र्सार्र्क स्शक्षा हालसि 
गनवका िालग शसै्क्षक ऋर्िाई लनररिरिा ददँदै आधारभिू िहदेस्ख माध्र्ालमक िहसम्म 
गाउँपालिकालभत्रकै सामदुार्र्क र्र्द्यािर्मा अध्र्र्न गरेका मेधार्ी र्र्द्याथीहरुिाई 
शैस्क्षक िात्ररृ्स्त्तको व्र्र्स्था गररनेि ।   

47. र्र्कास र नर्प्रर्िवनमा हरेक व्र्स्क्तमा नर्ीनिम र रचनात्मक धारर्ा हनुे र्थाथविाई 
मध्र्निर गदै गाउँपालिकाको सर्ावर्ङ्गर् र्र्कासमा िनुसकैु व्र्स्क्त र्ा लनकार्को 
रचनात्मक सझुार्, उपार् र िररकािाई ग्रहर् िथा संकिन गने उदे्दश्र्िे खिुा 
आइलडर्ा प्रलिस्पधाव कार्वक्रम सञ् चािन गररनेि ।  

48. रू्र्ा र्र्कास केरििाई थप सदुृढ िथा प्रभार्कारी बनाई िनुसकैु क्षेत्रिे रू्र्ा िथा 
खेिकूद िस्क्षि कार्वक्रमहरु रू्र्ा र्र्कास केरिसँगको सहकार्वमा मात्र सञ् चािन गने 
नीलि ल्र्ाइनेि। रू्र्ाहरुको ज्ञान, सीप र क्षमिािाई सदपुर्ोग गने खािका र्ोिना 
िथा कार्वक्रमहरु मार्व ि गाउँपालिकाको नीलि िथा र्ोिना ििुवमा, र्र्कास गलिर्र्लध, 
ज्ञान सीप आदान प्रदान िथा हस्िारिरर्मा स्र्रं्सेर्ी रू्र्ा शस्क्तिाई अलधकिम 
पररचािन गररनेि।  

49. रू्र्ा िथा खेिकूद र्र्कासका िालग पालिकास्िरीर् खेिकूद व्र्र्स्थापन सलमलिको 
गिन िथा कोर् स्थापना गरी खेिकूद पूर्ावधार लनमावर्, व्र्र्सार्र्क खेिकूद िालिम, 
खेि िथा खेिाडी आदानप्रदान कार्वक्रम ल्र्ाइनेि।  

50. आधारभिू िथा माध्र्ालमक र्र्द्यािर्स्िरीर् रलनङ स्शल्ड खेिकूद प्रलिर्ोलगिाद्वारा 
बािबालिकाको शारीररक िथा संरे्गात्मक र्र्कासमा टेर्ा परु् र्ाइनेि। 

51. र्र्द्यािर् खेि स्शक्षक, खेिकूद िथा रेफ्री िालिम, भमूे कप, म्र्ाराथन िस्िा खेिकूद 
कार्वक्रममार्व ि प्रलिभार्ान खेिाडी पर्हचान, क्षमिा र्र्कास िथा प्रोत्साहन गररनेि। 

52. रोिगार सेर्ा केरििाई सदुृढ गदै रोिगारीमा माग र आपूलिवको माध्र्र्मको रुपमा 
र्र्कास गररनेि। रै्देस्शक मिुकुबाट र्र्कव एका रू्र्ाहरुिाई िस्क्षि गरी रोिगारी 
कार्वक्रम ल्र्ाइनेि। लनमावर् कार्वमा आर्श्र्क पने दक्ष िनशस्क्त उत्पादनका िालग 
िालिम सञ् चािन गरी गाउँपालिकाबाट सञ् चािन हनुे र्र्कास लनमावर्का 
आर्ोिनाहरुमा अलधकिम ्स्थानीर् श्रम र सीपमा िोड ददइनेि।  
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53. प्रधानमरत्री रोिगार कार्वक्रमिे लनददवष्ट गरे बमोस्िम एक आलथवक र्र्वमा ररू्निम ्
१०० ददन बराबरको रोिगारीमा सहभागी गराउन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् सरकारको साझेदारीमा ददगो र प्रभार्कारी हनुे खािका आर्ोिना मात्र 
सञ् चािन गरी कोही व्र्स्क्त पलन बेरोिगार नहनुे अर्स्थाको सिृना गररनेि।  

54. रै्देस्शक रोिगारबाट र्र्कव एका व्र्स्क्तहरुिाई स्थानीर्स्िरमै उनीहरुको सीप र क्षमिा 
अनसुारको रोिगारीको अर्सर सिृना गनव र रै्देस्शक रोिगारमा िान चाहन ेव्र्स्क्तिे 
थप िानकारी लिन रै्देस्शक रोिगार सञ्जाि गिन गरी रोिगार सेर्ा केरिसँग आर्द्ध 
गराइनेि।  
 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु,  

55. कृर्र्मा र्र्र्र्धीकरर्, व्र्र्सार्ीकरर्, आधलुनकीकरर् र बिारीकरर्मार्व ि उत्पादन 
र उत्पादकत्र्मा रृ्र्द्ध गरी खाद्य िथा पोर्र् सरुक्षा सलुनस्श् चि गररनेि । खाद्य सरुक्षा 
र खाद्य संप्रभिूाको मारर्िा अनरुुप उत्पादक र उपभोक्ताको अलधकार सलुनस्श् चि गनव 
आर्श्र्क नीलिगि व्र्र्स्था गरी ददगो उत्पादन, उत्पादन प्रोत्साहन, भण्डार िथा 
प्रभार्कारी र्र्िरर्को व्र्र्स्था लमिाइनेि। पालिकाको कृर्र् िथा पशपंुक्षी नीलि 
ििुवमामा िोड ददइनेि ।  

56. कृर्क सूचीकरर् कार्वक्रममार्व ि कृर्क पर्हचान िथा र्गीकरर् गरी अनदुान सम्बरधी 
मापदण्डका आधारमा रैथाने बीउ, उन्नि बीउ, िरकारी र्कट बीऊ, कृर्र् औिार, 
र्रत्र िथा प्रर्र्लधहरु उपिधध गराइनेि।  

57. एक घर एक करेसाबारी कार्वक्रममार्व ि कृर्र् र पोर्र्िाई सँगसँगै िोड ददनकुा साथै 
हरेक र्डामा सामूर्हक िरकारी खेिी, र्िरू्ि खेिी, र्र्द्यािर् नसवरी िथा करेसाबारी 
लनमावर् िस्िा कार्वक्रमहरु सञ् चािन गररनिे ।  

58. गाउँपालिका र बाँझो िग्गामा खेिी गनव चाहने व्र्स्क्त समूह बीच करार सम्झौिा गरी 
भलूम बैंकको अर्धारर्ािाई स्थानीर् अनकूुििामा कार्ावरर्न गने गरी बाँझो र पाखो 
िग्गािाई अलधकिम उपर्ोग गने नीलि लिई कृर्र् र र्न र्र्कास कार्वक्रममार्व ि 
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स्र्देशमै श्रम र स्र्देशमै िगानीको अर्सर लसिवना गररनेि। बाँझो िग्गामा 
व्र्ासार्र्क खेिी गनव पे्रररि गरी अनदुान सहर्ोग उपिधध गराइनेि। 

59. आलथवक िथा सामास्िक रुपिे पलि परेका र्गव केस्रिि कृर्क कार्वक्रम अरिगवि शि ्
प्रलिशि अनदुानको व्र्र्स्था गररनकुा साथै आरू्िे खाई लबक्री गने अर्स्थामा त्र्स्िा 
कृर्कहरुको कृर्र् उपि सम्बस्रधि र्डा र्ा सहकारी संस्थामार्व ि खररद गररददन े
व्र्र्स्था लमिाइनेि। पश ुिथा बािी बीमा कार्वक्रममा कृर्कको पहुँच सलुनस्श् चिका 
िालग आर्श्र्क पहिकदमी बढाइनेि।  

60. प्िार्ष्टकिरर् िथा रासार्लनक पदाथव आर्ाि िथा प्रर्ोगमा रोक िगाई अग्र्ावलनक 
उत्पादनः भूमेको पर्हचान भने्न मूि नारािाई साथवकिा ददन प्राङ्गाररक मि लनमावर्िाई 
व्र्र्स्स्थि र व्र्र्सार्र्किा र्र्कास गने कार्वक्रमिाई लनररिरिा ददइनेि। 

61. उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन नीलििाई िोड ददँदै स्थानीर् उत्पादनिाई प्रर्द्धवन िथा 
संरक्षर् गनव कोदो, र्ापर, कागनुो, स्चनो, कािो धान िस्िा स्थानीर् महत्र्का 
िोपोरमखु बािीहरु उत्पादन गरी आरू्िे उपभोगपलि लबक्री गरेमा कृर्र् उपि संकिन 
केरिमार्व ि खररद गरी बिार मूल्र्को ५०% थप प्रोत्साहन अनदुान ददने व्र्र्स्थािाई 
लनररिरिा ददइनेि ।  

62. स्थानीर् उत्पादनको बिारीकरर् िथा स्थानीर् उत्पादन उपभोगको संस्कृलि र्र्कास 
गनव कृर्र् उपि संकिन केरि लनमावर् िथा हाट बिार सञ् चािनमा िोड ददइनेि ।  

63. प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा स्थार्पि सहकारी बिार सञ् चािन िथा व्र्र्स्थापन गरी 
थप प्रभार्कारी बनाइनेि । स्थानीर् कृर्र् उपि िथा उत्पादनको भण्डारर्का िालग 
रर्ष्टक स्टोर िथा स्चस्र्ान केरि लनमावर् कार्व अगालड बढाइनेि ।   

64. माटो परीक्षर्बाट प्राप्त नलििा र सझुार्का आधारमा माटो सहुाउँदो बािी िगाउने 
कार्विाई अलभर्ानको रुपमा सञ् चािन गररनिे।  

65. प्रधानमरत्री कृर्र् आधलुनकीकरर् पररर्ोिनामार्व ि िरकारी पकेट र्र्कास कार्वक्रमको 
लनररिरिा र स्र्ाउ/ओखर पकेट र्र्कास कार्वक्रम सञ् चािन गररनेि । कृर्र् पेसािाई 
सम्मानिनक पेसाका रुपमा र्र्कास गनव िथा व्र्र्सार्र्क कृर्र् पेसामा आकर्वर् गनव 
उकृष्ट कृर्क िनौट गरी र्ार्र्वक रुपमा र्डास्िर िथा पालिकास्िरमा परुस्कृि गने 
व्र्र्स्था लमिाइनेि। 
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66. गाउँपालिकास्िरीर् अगरु्ा कृर्क सञ्जाि गिन गरी गाउँपालिकामा कृर्कका अनभुर् 
आदान प्रदान र ििर्ि चौिारीको रुपमा र्र्कास गररनेि। इच्िुक अनभुर्ी 
कृर्कहरुिाई आर्श्र्किानसुार हररि स्र्रं्सेर्कको रुपमा पररचािन गररनेि। 

67. कृर्क क्षमिा अलभरृ्र्द्धका िालग व्र्र्हाररक र उद्यमशीििा केस्रिि िालिम, रेलडर्ो 
स्शक्षा कार्वक्रम, कृर्क भ्रमर्, स्थिगि अर्िोकन िस्िा कार्वक्रममार्व ि उत्पादन, 

आर् आिवन, बािी र्र्कास र व्र्र्सार्ीकरर्मा िोड ददइनेि ।    
68. प्रमखु ििुनात्मक िाभका बािी र अलनर्ार्व बािीको पर्हचान र प्राथलमकीकरर् गरी 

हरेक र्डा, टोिमा पथृक कृर्र् पर्हचान कार्वक्रम सञ् चािनमा ल्र्ाइनेि । पररर्ार 
खेिीिाई समेि प्रर्द्धवन गदै सबै र्डाहरुमा नगदे बािीमा आधाररि आि,ु लसमी, 
भटमास, िसनु िगार्ि िरकारी खेिी िथा कागिी, केरा, ओखर, नास्पलि िगार्ि 
अरर् र्िरू्ि िथा िलडबटुी खेिीको प्रर्द्धवनका िालग उपर्कु्त स्थानमा कृर्र् उपकेरि 
िथा बागर्ानी केरिको स्थापना गरी कृर्र् पर्वटनमा िोड ददइनेि। 

69. कृर्र् उपि संकिन, भण्डारर् िथा बिारीकरर्का िालग संस्थागि िथा ढुर्ानी 
अनदुानको व्र्र्स्था गररनेि।  

70. रृ्क्षारोपर् रोिगार प्रर्द्धवन, मध्र्म प्रर्र्लधर्कु्त बहउुदे्दश्र्ीर् र्िरू्ि नसवरी स्थापना, 
र्र्रुर्ा सरुक्षा िथा संरक्षर् कार्वक्रम, र्टम्मरुको हररि बार िस्िा कार्वक्रममार्व ि 
हरेक र्डाका टोि टोिमा स्थानीर् हार्ापानी अनकूुिका िलडबटुी िथा र्िरू्िका 
बोट र्र्रुर्ा रोपन कार्वक्रम अलभर्ानको रुपमा सञ् चािन गररनेि।  

71. माररङ कृर्र् अनसुरधान केरििाई कृर्र् उद्योग र कृर्र् पर्वटनको नमूनाको रुपमा 
र्र्कास गररनेि। माररङमा नर्ाँ प्रिालिको र्र्रुर्ा परीक्षर् स्थि िथा कृर्र् 
अनसुरधानका िालग प्रर्ोगशािा स्थापना र सामूर्हक खेिी प्रर्ािीको नमूनाको रुपमा 
र्र्कास गररनेि ।  

72. नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँगको समरर्र्मा औद्योलगक ग्राम स्थापना गररनेि।  
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका िलडबटुीहरुको पर्हचान गरी िडीबटुीमा आधाररि उद्योग 
स्थापनाको िालग पहिकदमी अगालड बढाइनेि।  

73. कृर्कको समर् बचिका िालग प्रत्र्ेक र्डामा नेर्पर्र घाँस स्रोि केरि, गाउँ गाउँमा 
र्हउँदे एरं् र्रे् घाँसबािी र डािे घाँस र्कम्बकुो कर्टङ नसवरी स्थापनाका साथै 



भमेू गाउँपालिका रुकुम (पूर्व)को आलथवक र्र्व २०७९/०८० को र्ार्र्वक नीलि िथा कार्वक्रम 

14 
 

पोर्र्र्कु्त पश ु आहार लनमावर् सम्बरधी िालिम प्रदान गररनेि। व्र्र्सार्र्क 
पशपुािनका िालग भकारो सधुार, आहारको सधुारिस्िा कार्वक्रमहरु सञ् चािन 
गररनेि ।  

74. साना व्र्र्सार्र्क कृर्र् उत्पादन केरि (पकेट) र्र्कास कार्वक्रम सञ् चािनिाई 
लनररिरिा ददँदै पश ुनश्ल सधुार, उन्नि पश ुव्र्र्सार् प्रर्द्धवन गनुवका साथै नश्ल सधुारका 
िालग कृलत्रम प्रिनन केरि स्थापना गररनेि। पश ुस्र्ास््र् र लनर्मन, प्रिनन र 
प्रसार कार्वक्रमिाई लनर्लमि रुपमा बढार्ा ददइनेि। 

75. नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा अरर् स्थानीर् सरकार र लनकार्हरुसँग समेिको 
सहकार्वमा अण्डा, मास ु र दूधमा आत्मलनभवर हनु पशिुरर् उत्पादन प्रोत्साहनका 
कार्वक्रमहरुिाई प्राथलमकिाका साथ कार्ावरर्र्न गदै सम्भार्र्ि क्षेत्रहरुमा नमूना भडेा 
र्मव, बाख्रा र्मव, कुखरुा र्मव, बंगरु र्मव, गाइ/भैंसी र्मव हरुिाई प्रोत्साहन गने 
खािका नमूना कार्वक्रमहरु सञ् चािन गररनिे।  

76. नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकार िथा सम्बस्रधि लनकार्सँगको समरर्र् र सहकार्वमा 
लनिी र्न व्र्र्स्थापन, कबलुिर्िी र्न प्रर्द्धवन, र्निङ्गि संरक्षर्, बाँझो िग्गामा 
रृ्क्षारोपर् िस्िा कार्वक्रममा िोड ददइनेि । र्ािार्रर् ददर्सको अर्सरमा सबैभरदा 
बढी रृ्क्षारोपर् गने र सबैभरदा बढी र्र्रुर्ा संरक्षर् गने व्र्स्क्तिाई हररर्ािी दूिको 
रुपमा परुस्कृि गररनेि ।  

77. अरिरलनकार् समरर्र्मा पषु्पिाि मध्र्पहाडी िोकमागव िगार्ि रार्ष्ट्रर् रािमागव र 
स्थानीर् सडकहरुमा हररि कररडोर िथा फु्रट कररडोरको रुपमा र्र्कास गनव रृ्क्षारोपर् 
कार्वक्रमिाई लनररिरिा ददइनेि ।  

78. र्र्गिमा गररबी लनर्ारर् कोर्द्वारा प्रर्र्द्धवि घमु्िी कोर्हरुिाई साना सहकारीमा पररर्ि 
गरी पँूिी पररचािन र सदपुर्ोगको व्र्र्स्था लमिाईनेि।  

79. सहकारी र पर्वटन, सहकारी र व्र्र्सार्सँग अरिरसम्बस्रधि हनुे कार्वक्रम, 
सहकारीमार्व ि होमस्टे व्र्र्स्थापन िस्िा कार्वक्रममा िोड ददइनेि ।  

80. स्िल्िा सहकारी संघ िथा अरर् लनकार्सँगको समरर्र्मा सहकारीको लनर्मन िथा 
व्र्र्स्थापन गररनेि । सहकारी क्षेत्रको क्षमिा र्र्कासका िालग प्रार्र्लधक िथा 
र्स्िगुि सहर्ोगको कार्वक्रम ल्र्ाइनेि ।  
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गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु,  

81. बाह्य िगानी आकर्वर् गनव आर्श्र्क नीलिगि िथा प्रशासलनक प्रबरध गरी स्थानीर् 
उद्योग क्षेत्रको प्रर्द्धवनमार्व ि रोिगारी सृिना र स्र्ार्िम्बनमा िोड ददइनेि। िस्क्षि 
र्गव िथा समदुार्मा रहेका परम्परागि कुर्टर उद्योगहरुिाई समूहमा सञ् चािनमा लिई 
आधलुनकीकरर्िर्व  िोड ददइनेि ।  

82. सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्र् र बिार प्रलिस्पधाव बृर्द्ध गनवका िालग समूहमा प्रर्र्लध 
हस्िारिरर् गररनेि । व्र्र्सार्र्क सीप र्र्कासमार्व ि ् पालिकामा पर्हचान भएका 
उद्यमीहरुिाई प्रार्र्लधक सहर्ोग िथा उद्यम र्र्कास मोडेिमा नर्ाँ िघ ुउद्यमी लसिवना 
गररनेि। नर्ा ँिघ ुउद्यमीहरुको आर्श्र्किा र पर्हचानका आधारमा सीप र्र्कास 
िालिम प्रदान गरी सम्भाव्र् उत्पादनका िालग प्रर्र्लध हस्िारिरर् गररनेि। अलि गररब 
पररर्ारका िालग लनलमवि साझा सरु्र्धा केरि (उद्यम घर)को सञ् चािन िथा व्र्र्स्थापन 
गररनेि । 

83. उद्यमशीििािाई प्रर्द्धवन गनव शर्हद धनमार्ा शे्रष्ठ मर्हिा उद्यमशीििा प्रर्द्धवन 
कार्वक्रम सञ् चािन गररनेि । घरेि ुउद्योगमा आधाररि िघ ुउद्यम प्रर्द्धवन गनव सबै 
लनकार् िथा संघसंस्थासँग साझेदारी गने नीलि लिइनेि ।  

84. पर्वटन क्षेत्रिाई ििुनात्मक िाभका क्षेत्र अरिगवि अथविरत्रको प्रमखु आधारको रुपमा 
र्र्कास गनव पर्वटन क्षेत्रको गरुुर्ोिना ििुवमा गररनेि। प्राकृलिक, ऐलिहालसक र 
सांस्कृलिक िथा र्दु्ध पर्वटन प्रर्द्धवनको संरक्षर्, र्र्कास र प्रचार गनव पर्वटन पूर्ावधारमा 
िोड ददइनेि ।  

85. ग्रामीर् पर्वटनिाई प्रर्द्धवन गनव होमस्टे सञ् चािन सहिीकरर् िथा प्रर्द्धवन कार्वक्रम 
ल्र्ाइनेि।  

86. स्थानीर् परम्परागि भार्ा, किा, संस्कृलिको पर्हचान, अध्र्र्न, संर्द्धवन, संरक्षर्, 
र्र्कास र प्रचारप्रसार सामग्री लनमावर्मा प्रलिर्ोलगिात्मक कार्वक्रम ल्र्ाइनेि ।  

87. भमूे गाउँपालिकाको गरुुर्ोिना र आर्लधक र्ोिनािे लनस्ष्दवष्ट गरेका िक्ष्र् िथा उदे्दश्र् 
हालसि गनव सार्विलनक, लनिी र सहकारी क्षेत्रको भलूमकािाई प्रभार्कारी बनाउन े
साझेदारी सम्बरधी नीलि ल्र्ाइनेि।  
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88. गाउँपालिकाको आलथवक सरे्क्षर् गरी पालिकाबासीको िीर्नस्िर उकास्ने र 
गाउँपालिकाको आरिररक आर् र्रृ्द्ध गने खािका आर्ोिनाहरु पर्हचान गरी क्रमशः 
कार्ावरर्र्नमा प्राथलमकिा ददइनेि ।  

89. गाउँपालिकामा महत्र्पूर्व पूर्ावधार लनमावर् िथा सामास्िक र्र्कासका िालग स्रोि 
िटुाउन र प्रभार्कारी कार्ावरर्र्न गनवका िालग िुटै्ट संस्थान स्थापनाका िालग 
आर्श्र्क व्र्र्स्था लमिाइनेि।  

90. गाउँपालिकाको आत्मलनभवरिा उरमखुका िालग साझेदारी िगानी र रािश्व िथा कर 
प्रशासनिाई समेि प्रमखु आधारको रुपमा लिइनेि। सबै पेसा व्र्र्सार्िाई करको 
दार्रामा समेर्टनेि।  

91. पर्हचान भएका रािश्वका श्रोि, दार्रा र दर अनसुार रािश्व प्राप्त गनव प्रभार्कारी 
व्र्र्स्था गररनेि। रािश्व र कर प्रशासन सम्बरधी नीलििाई प्रभार्कारी ढङ्गिे 
कार्ावरर्र्न गरी िक्ष्र् अनसुार र्ा सोभरदा बढी रािश्व संकिन गने र्डा िथा 
कार्ाविर्िाई बिेट र्र्लनर्ोिनमा सूचकको रुपमा राखी सोही आधारमा बिेट 
र्र्लनर्ोिन गने नीलि लिइनेि ।  

उपस्स्थि गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

92. भमूे गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्र्च्ििा सम्बरधी कार्वर्ोिना सघन 
रुपमा कार्ावरर्र्न गरी नमूना सरसर्ाइर्कु्त गाउँपालिका लनमावर् गररनेि।  

93. सर्ा र हररर्ािीः समदृ्ध भूमे नारािाई साथवक िलु्र्ाउन प्िार्ष्टकिरर् झोिा, मािा 
र खादाको प्रर्ोगमा लनरुत्साहनका िालग घरार्सी झोिा उत्पादन र पषु्प खेिीमा 
अनदुान ददने नीलि अर्ङ्गकार गररनेि ।  

94. भकारो सधुार, सधुाररएको चलु्हो, एक घर एक धारा, एक घर दश र्िरू्ि र्र्रुर्ा, 
एक घर एक शौचािर्, भारिा सरसर्ाई कार्वक्रमिाई लनररिरिा ददई आगामी 
र्र्वलभतै्र पूर्व सरसर्ाईउरमखु पालिका घोर्र्ा गररनेि। 

95. िहगि सरकार र अरर् संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्वमा सर्ा, सरुस्क्षि र स्र्च्ि 
खानेपानीमा सबै पालिकाबासीको सहि पहुँच र्र्स्िार गनव र्ास र्ोिना बमोस्िम 
खानेपानी आर्ोिना र्र्स्िारिाई अगालड बढाइनेि । लिर्टश गोखाव रे्िरे्रको 
सहर्ोगमा र्डा नं २, ३ र ७ का खानेपानी आर्ोिनाहरु सञ् चािन गररनेि।    
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96. टोि र्र्कास संस्था गिनिाई प्रर्द्धवन गरी टोिस्िरमा सरसर्ाई िथा िनचेिनामूिक 
कार्वक्रममा पररचािन गरी सरसर्ाई सम्बरधी नीलि र आचारसंर्हिा पािना नगने 
व्र्स्क्त, समूह, टोििाई कानून बमोस्िम कारबाहीको दार्रामा लिइनेि।  

97. स्थानीर् भार्ा, किा, संस्कृलिको पर्हचान, अध्र्र्न, संर्द्धवन, संरक्षर्, र्र्कास र 
प्रचारप्रसारका िालग साँस्कृलिक प्रलिर्ोलगिा, सामग्री खररद िथा संरक्षर् िस्िा कार्व 
अगालड बढाइनेि।  

98. िनसहभालगिा, िागि साझेदारी र सामूर्हक झारा प्रथाबाट स्थानीर् र्र्कास लनमावर् 
कार्वमा उत्कृष्ट थािनी गने गाउँटोििाई प्रोत्साहन गरी उत्कृष्ट गाउँ/समदुार्को रुपमा 
परुस्कृि गररनेि। 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु,  

99. नेपािको संर्र्धानिे व्र्र्स्था गरेको िस्क्षि र्गवको हकर्हिको सलुनस्श् चि गदै िैंर्ङ्गक 
समिा र समानिा, सशक्तीकरर्, मूिप्रर्ाहीकरर् र अथवपूर्व सहभालगिा रृ्र्द्ध गने 
नीलििाई प्रोत्साहन गररनेि।  

100. िघउुद्यम िथा सीप र्र्कास सम्बरधी कार्वक्रमहरुमा िस्क्षि र्गव, क्षेत्र, समदुार्को 
सहभालगिािाई पर्हिो प्राथलमकिामा रास्खनिे। 

101. नीलि, लनर्वर् र र्ोिनामा िैर्ङ्गक समानिा िथा सामास्िक समारे्शीकरर् 
सलुनस्श् चििाका िालग बिेट िथा र्ोिना ििुवमामा प्रलिशि लनधावरर् गरेर अलनर्ार्व 
िस्क्षि र्गव र्ोिना िथा कार्वक्रम ििुवमा गनुवपने व्र्र्स्था गरी त्र्स्िा कार्वक्रम 
कार्ावरर्र्न गदाव िस्क्षि र्गव अलधकिम प्रत्र्क्ष िाभास्रर्ि हनुे गरी कार्ावरर्र्नको 
व्र्र्स्था लमिाइनेि।  

102. सामास्िक समारे्शीकरर् िथा िैङेलगक र्हंसा ररू्लनकरर् सम्बरधी नीलि ििुवमा र  
िैर्ङ्गक र्हंसा िथा लिङ्गको आधारमा गररने भेदभार्िाई शूरर्मा झाने नीलि अर्ङ्गकार 
गदै  मर्हिा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्त, ज्र्ेष्ठ नागररक, र्ौलनक िथा 
िैर्ङ्गक अल्पसं्र्क व्र्स्क्तहरुको ि्र्ाङ्क संकिन िथा अद्यार्लधक गरी र्ोिना िथा 
कार्वक्रम ल्र्ाइनेि।  
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103. िैर्ङ्गक र्हंसामा परेका व्र्स्क्तहरुको उद्धार, राहि िथा पनुस्थावपनाका िालग िैर्ङ्गक 
र्हंसा लनर्ारर् कोर् स्थापना िथा सामास्िक समारे्शीकरर् डेस्किाई प्रभार्कारी रुपमा 
सञ् चािन गररनेि ।  

104. बािबालिकाको हकर्हि संरक्षर्का साथै शारीररक, मानलसक िथा संरे्गात्मक िगार्ि 
हरेक क्षेत्रमा क्षमिा र्र्कासका िालग हरेक चरर्मा अथवपूर्व सहभालगिाको सलुनस्श् चि 
गररने ि । बािमैत्री स्थानीर् शासन कार्ावरर्र्न कार्वर्र्लध, २०७८ िथा रार्ष्ट्रर् 
रर्नीलि कार्ावरर्र्न गदै गाउँपालिकािाई बािश्रममकु्त पालिका घोर्र्ा गररनेि ।   

105. स्थानीर् र्र्पद िथा ििर्ार् ु उत्थानशीि र्ोिना र ििर्ार् ु पररर्िवन स्थानीर् 
अनकूुिनका आर्ोिना बमोस्िमका र्ोिना िथा कार्वक्रम सञ् चािन िथा 
समदुार्स्िरमा स्र्रं्सेर्क िनशस्क्त उत्पादन िथा पररचािन गररनेि । र्र्पद् मा हनु 
सक्ने िैर्ङ्गक र्हंसािाई ध्र्ानमा राखेर सचेिनामूिक सरदेश, सूचना सामग्रीहरु स्थानीर् 
भार्ामा समेि सम्पे्रर्र् गररनेि।  

106. समािमा रहेका बािश्रम, बािलबर्ाह, बहरु्र्र्ाह, दाइिो, बोक्सी, िाउपडी िस्िा 
हालनकारक अभ्र्ास र िैर्ङ्गक र्हंसा, मानर् बेचलबखन िथा ओसारपसार र्र्रुद्ध 
सचेिनामूिक कार्वक्रम िथा अलभर्ान सञ् चािन गररनेि। मर्हिा र्र्कास 
कार्वक्रमद्वारा प्रर्र्द्धवि मर्हिा सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एरं् पालिकास्िरीर् 
मर्हिा सञ्जाििाई थप प्रभार्कारी बनाइनेि। 

107. पालिकास्िरमा ज्र्ेष्ठ नागररक मञ्च, अपाङ्ग संरक्षर् सलमलि, बाि सञ्जाि, मर्हिा 
सञ्जाि, उपेस्क्षि उत्पीलडि र्गव उत्थान सञ्जाि गिन गरी उनीहरुको व्र्स्क्तत्र् र्र्कास, 
नेितृ्र् र्र्कास र क्षमिा र्र्कास िस्िा कार्वक्रमहरु ल्र्ाइनेि।  

108. गररबीको गहनिा, र्र्र्मिा अध्र्र्न र र्र्श्लरे्र् गरी आर्श्र्क कदम चाल्न सम्बस्रधि 
र्र्र्र्गि लनकार्सँगको परामशवमा आर्श्र्क कार्वर्ोिना बनाई िागू गररनेि।  

109. सेर्ा प्रर्ाहका क्रममा अलिर्र्पन्न, अशक्त, ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई प्रमार्पत्रका आधारमा 
सेर्ा शलु्क र्ापिको कुनै पलन रकम नलिन ेर्र्गिको नीलििाई लनररिरिा ददइनेि।  

110. सरकारी िथा गैरसरकारी कार्ाविर्हरुसँगको साझेदारीमा दलिि समदुार्िे परम्परादेस्ख 
अर्िम्बन गदै आएका पेसाहरुिाई व्र्र्सार्ीकरर् गनव आर्श्र्क व्र्र्स्था 
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लमिाइनेि। सामास्िक रुपमा बर्हष्करर् र बस्ञ्चलिकरर्मा परेका व्र्स्क्तहरुिाई 
मापदण्ड बमोस्िम सामास्िक संरक्षर् िथा सरुक्षाको कार्वक्रम ल्र्ाइनेि।  

111. उत्पीलडि, उपेस्क्षि दलिि समदुार्को सशस्क्तकरर् र क्षमिा र्र्कासको िालग अरर् 
लनकार्हरुसँगको साझेदारीमा प्रर्द्धवनात्मक कार्वक्रममा िोड ददइनेि । सार्विलनक 
लनकार्मा पहुँच अलभरृ्र्द्ध गनव क्षमिा र्र्कासका िालग लनःशलु्क िोक सेर्ा आर्ोग, 
स्शक्षक सेर्ा आर्ोग िर्ारी कक्षा सञ्चािन गररनेि ।  

112. अनमुानर्ोग्र् र प्रभार्कारी र्ोिनाका िालग पूर्ावधार र्र्कास गरुुर्ोिना, र्स्िी र्र्कास 
र्ोिना, र्र्स्ििृ अध्र्र्न प्रलिरे्दन, र्ािार्रर्ीर् अध्र्र्न प्रलिरे्दनिाई अलनर्ार्व गरी 
पररर्ोिना बैंक मार्व ि क्रमशः कार्ावरर्र्न गररनेि ।   

113. नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्वमा गाउँपालिकालभत्र लसंचाईका 
सम्भार्ना भएका क्षेत्रहरु पर्हचान गरी पोखरी लसंचाई, स्स्प्रङ्कि लसंचाई, िूिा लसंचाई 
आर्ोिना मार्व ि लसंचाई सरु्र्धा बढाई उत्पादन रृ्र्द्धमा िोड ददइनेि।  

114. झोिङेु्ग पिु क्षेत्रगि कार्वक्रमिर्व  सम्पन्न हनु बाँकी झोिङेु्ग िथा ट्रस पिुहरु सम्पन्न 
गने र नर्ाँ स्थानहरुमा झोिङेु्ग पिु लनमावर् कार्व अगालड बढाई खोिानािाको कारर् 
िनधनको क्षलि ररू्नीकरर् र आर्िर्ािि सहिीकरर् गररनेि। 

115. र्ािार्रर्मैत्री घर, टोि, र्डा र पालिकाको अर्धारर्ामा एकीकृि, व्र्र्स्स्थि, 

रै्ज्ञालनक, सरुस्क्षि र हररि गाउँ लनमावर्को िालग र्ोिना बनाई हररि गाउँ लनमावर् 
कार्विाई लनररिरिा र र्र्स्िार गररनेि।  

116. शहरी र्र्कास िथा भर्न लनमावर् सम्बरधी मापदण्ड स्थानीर् पररर्ेशका आधारमा 
ििुवमा गरी भर्न लनमावर् नक्सा पूर्वस्र्ीकृलि कडाइका साथ कार्ावरर्र्न गररनेि। 
सामास्िक, साँस्कृलिक िथा ऐलिहालसक पर्हचान नमेर्टने गरी ग्रामीर् बस्िीिाई 
व्र्र्स्स्थि बसोबासर्कु्त गलिस्शि शहरमा रुपारिरर् गररनेि।  

उपस्स्थि गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

117. र्र्द्यिुको पहुँच नपगुेका सबै घरधरुीमा ऊिावमा पहुँच सलुनस्ििाका िालग आर्श्र्क 
समरर्र्, सहकार्व र साझेदारी गररनेि। रार्ष्ट्रर् ग्रामीर् िथा नर्ीकरर्ीर् उिाव 
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कार्वक्रममार्व ि लनलमवि िथा लनमावर्ाधीन िघ ुिथा साना ििर्र्द्यिु आर्ोिनाहरुिाई 
ममवि सम्भार र व्र्र्स्स्थि गररनेि।  

118. थबाङखोिा ििर्र्द्यिु आर्ोिनािाई सार्विलनक लनिी साझेदारी अर्धारर्ामार्व ि 
कार्ावरर्र्न गनव आर्श्र्क नीलिगि व्र्र्स्था गरी आम नागररकको समेि िगानी र 
प्रलिर्िमालथ अलधकार हनुे गरी लनमावर् कार्व अगालड बढाइनेि ।  

119. िहगि समरर्र्, सहकार्व र साझेदारीमार्व ि सूचना िथा सञ्चारको सहि पहुँच स्थापना 
गररनेि। भरपदो सञ्चार सरु्र्धा सलुनििाका िालग आर्श्र्क पहि गररनेि ।  

120. बार्ोइस्रिलनर्ररङिाई अलनर्ार्व गदै भौलिक पूर्ावधार लनमावर्का कारर् क्षलिपूलिवस्र्रुप 
सार्विलनक पिी िग्गा, झाडी बटु्यान र र्न नभएका क्षेत्रमा उपर्ोगी रृ्क्ष रोप्ने नीलि 
ल्र्ाइनेि। िीर्नका महत्र्पूर्व क्षर्का अर्सरमा बहउुपर्ोगी रृ्क्षारोपर् गने िीर्न 
र र्न कार्वक्रम गाउँ गाउँमा प्रर्द्धवन गररनिे।  

121. र्न क्षेत्रको रै्ज्ञालनक एरं् ददगो व्र्र्स्थापन गरी र्निरर् उत्पादन अलभरृ्र्द्धमा टेर्ा 
परु् र्ाइनेि। सामदुार्र्क र्न र्र्कास कार्वक्रम, लनिी र्न र्र्कास कार्वक्रमिाई 
प्रभार्कारी ढङ्गिे सञ् चािन गनव सम्बरधीि सरकारी िथा गैरसरकारी कार्ाविर्हरुसँग 
समरर्र् गररनेि।  

122. र्न र आर्आिवनिाई अरिरसम्बरधीि गने खािका हररर्ो बार, र्नस्पलि बार, कृर्र् 
र्न, लनिी र्न िस्िा कार्वक्रम ल्र्ाइनेि। नसवरी लनमावर्, डािे घाँस र्र्स्िार, एक 
घर दश र्िरू्ि र्र्स्िार िस्िा कार्वक्रमबाट र्न िथा र्टु्यान क्षेत्रको रृ्र्द्धमा टेर्ा 
परु् र्ाइनेि।  

123. ििर्ार्मुैत्री िथा र्ािार्रर्मैत्री पूर्ावधारमा िोड ददएर िैर्र्क र्र्र्र्धिाको संरक्षर्, 

संर्द्धवन िथा ििर्ार् ुअनकूुिन मार्व ि पर्ावपर्वटनको प्रर्द्धवनमा िोड ददइनेि ।  
124. र्ोहोर व्र्र्स्थापनका िालग घरघरमा कुर्हन ेर नकुर्हने र्ोहोर र्गीकरर् गरी संकिन 

गने कार्व कडाइका साथ कार्ावरर्र्न गररनेि। सार्विलनक स्थि र र्र्द्यािर्हरुमा 
शौचािर् लनमावर् र र्ोहर व्र्र्स्थापनका िालग आर्श्र्क सामग्रीहरुको लनःशलु्क 
व्र्र्स्था गररनेि। 

125. स्र्च्ि खानेपानीमा सबैको पहुँच अलभरृ्र्द्ध गररनकुा साथै सरसर्ाई र र्ोहरमैिा िथा 
ढि व्र्र्स्थापनमा र्र्शेर् ध्र्ान ददईनेि। घना र्स्िीहरुको ढि व्र्र्स्थापन सम्बरधी 
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आर्ोिना सञ् चािन गररनेि। आरू्िे गरेको र्ोहरको व्र्र्स्थापन आरै् गनुवपने 
अरर्था व्र्र्स्थापनका िालथ थप शलु्क व्र्होनुवपने नीलि अर्िम्बरध गररनेि।  

126. कुनै पलन प्राकृलिक िथा मानर्ीर् कारर्बाट हनु सक्ने िोस्खमिाई ररू्नीकरर् गनव 
र्र्पद् व्र्र्स्थापन क्षमिािाई अलभरृ्र्द्ध गनुवका साथै पूर्व सूचना प्रर्ािी र्र्कास िथा 
स्थापनामा िोड ददइनेि। र्र्पद् व्र्र्स्थापनका िालग र्डास्िर र पालिकास्िरमा 
सञ् चािन हनुे गरी कार्वक्रमहरु सञ् चािन गररनेि।  

127. हरेक लनमावर् िथा पूर्ावधार र्र्कासमा र्र्पद् िोस्खम आकँिन गरेर प्रकोप ररू्नीकरर्का 
माध्र्र्मबाट कार्ावरर्र्न गनुवपने नीलि कार्ावरर्र्न गररनेि ।  

128. पालिकामा हाि उपिधध िनशस्क्तिाई उच्च मनोबिका साथ आफ्नो र्ोग्र्िा र 
क्षमिा भरपूर सदपुर्ोग गने र क्षमिा र्र्कास गने र्ािार्रर् लमिाइनेि। कार्ाविर् 
र िनशस्क्तिाई साधन र स्रोििे ससुस्ज्िि गराई गरु्स्िरीर् सेर्ा प्रर्ाहमा िोड ददइन े
ि। 

129. र्र्त्तीर् सशुासन िोस्खम ररू्नीकरर् र्ोिना बनाई र्र्त्तीर् व्र्र्स्थापनमा प्रर्कर्ागि 
िोस्खम, नलििाको िोस्खम र र्र्त्तीर् अनशुासन िोस्खम ररू्नीकरर् गररनेि ।  

130. अरर् स्थानीर् िह िथा संघसंस्थाहरुिे गरेका राम्रा अभ्र्ासबाट ज्ञान आिवन हनु े
खािका अध्र्र्न, भ्रमर् कार्वक्रमहरु ल्र्ाइनेि। र्र्लनर्ोिन कुशििा र खचव गने 
क्षमिा अलभरृ्र्द्धमा िोड ददइनेि । सार्विलनक खररद प्रर्ािीिाई प्रलिस्पधी, पारदशी 
र गरु्स्िरीर् बनाउँदै िलगनेि। 

131. कुनै पलन सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, लनकार्, क्षेत्र, र्र्र्र्गि कार्ाविर्िे 
गाउँपालिकालभत्र आर्ोिना, कार्वक्रम सञ् चािन गनुवपूर्व गाउँपालिकाको स्र्ीकृलि लिने, 
गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्वक्रम अनरुुप आर्ोिना र्ा कार्वक्रम सञ् चािन गनुवपने 
व्र्र्स्थािाई कडाईका साथ िागू गररनेि।  

132. सरकारी िथा गैरसरकारी लनकार्का बिेट िथा कार्वक्रम गाउँपालिकाको बिेट िथा 
कार्वक्रमसँग दोहोररन नददन र्ार्र्वक र्र्कास कार्वक्रममा आर्द्ध हनुे गरी कार्ावरर्र्र्न 
गने व्र्र्स्था लमिाइनेि। 

133. र्र्त्तीर् सशुासन कार्म गनव आरिररक लनर्रत्रर् प्रर्ािीिाई थप मिबिु र आरिररक 
िेखापरीक्षर्िाई थप प्रभार्कारी बनाइनिे। र्ार्र्वक खररद र्ोिना िथा खररद 
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गरुुर्ोिना बमोस्िम सार्विलनक खररद प्रर्ािीिाई चसु्ि दरुुस्ि र सशुासनर्कु्त 
बनाइनेि।  

134. िनप्रलिलनलधहरु र कमवचारीको क्षमिा अलभरृ्र्द्ध गरी सार्विलनक सेर्ा प्रर्ाहिाई चसु्ि, 
दरुुस्ि र प्रभार्कारी बनाउनकुा साथै संगिन, िनप्रलिलनलध र कमवचारीको 
व्र्र्सार्र्किाका िालग प्रोत्साहन, प्रर्द्धवन र परुस्कारका साथै िालिमको पलन व्र्र्स्था 
गररनेि। 

135. समािर्ादउरमखु अथविरत्र लनमावर्का िालग ददगो आलथवक रृ्र्द्ध हालसि गरी आलथवक 
र्र्कास र समरृ्द्धको चाहनािाई साथवक िलु्र्ाउन र्डा, टोि र बस्िीस्िरबाट 
प्राथलमकिाका साथ िनौट भएका िथा गाउँपालिकािे समेि उच्च प्राथलमकिाका साथ 
कार्ावरर्र्न गनव खोिेका कृर्र्, स्शक्षा, स्र्ास््र्, ग्रामीर् सडक, ऊिाव, िघ ुिथा साना 
ििर्र्द्यिु, सूचना िथा सञ्चार प्रर्र्लधसँग सम्बस्रधि आर्ोिनाहरुको कार्ावरर्र्न क्षमिा 
बढाउनकुा साथै प्रभार्कारी र िर्ार्देही हनुे गरी सूचकमा आधाररि अनगुमन 
प्रर्ािीको व्र्र्स्था गररनेि।  

136. रर्ार्र्क सलमलिका पदालधकारीहरुको क्षमिा र्र्कास िालिम, मेिलमिापकिाव उत्पादन 
िथा पनुिाविगी िथा संस्थागि सक्षमिामा रृ्र्द्ध गरी रर्ार्र्क लनरुपर् र मेिलमिाप 
प्रबद्धवन गनव, पीलडििाई रर्ार् ददिाई सामास्िक मेिलमिाप कार्म गनव रर्ार्र्क 
सलमलि िथा मेिलमिाप केरिहरुको सदुृढीकरर्मा िोड ददइनेि।  

उपस्स्थि गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

137. गरु्स्िरीर् सेर्ा प्रर्ाहका िालग सार्विलनक प्रशासनिाई स्र्च्ि, सक्षम, लनष्पक्ष, पेसागि 
अनशुासनप्रलि प्रलिर्द्ध, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, प्रर्र्लधर्कु्त, िनउत्तरदार्ी र 
सहभालगिामूिक बनाउँदै िलगनेि। िनिाको नस्िकमा सरकारको अनभुलूि ददिाउन 
र्डा कार्ाविर्बाट प्रर्ाह हनुे सेर्ािाई चसु्ि दरुुस्ि र प्रभार्कारी बनाइनेि। 

138. र्डा कार्ाविर्बाट हनुे गरेका सार्विलनक सेर्ा प्रर्ाह िथा र्र्कास लनमावर् सम्बरधी 
कार्वको मालसक रुपमा प्रगलि प्रलिरे्दन पेश गने र समीक्षा गने व्र्र्स्थािाई कडाईका 
साथ कार्ावरर्र्नमा ल्र्ाईनेि।  
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139. सञ्चार सहकारीसँगको सहकार्वमा साप्तार्हक, मालसक बिेुर्टनमार्व ि सार्विलनक सेर्ा 
प्रर्ाह र गाउँपालिकाको गलिर्र्लध बारे आम नागररकिाई ससूुस्चि गदै सञ्चार क्षेत्रको 
र्र्कासमा समेि िोड ददइनेि ।   

140. सूचना िथा अलभिेख केरििाई सदुृढीकरर् गरी र्र्ज्ञान-प्रर्र्लध, अध्र्र्न-अनसुरधान 
िथा र्र्कास, सीप िथा सीपमूिक िालिमको लनर्मन, लडस्िटि साक्षरिाका साथै 
लमलडर्ा साक्षरिा कार्वक्रम िथा लडस्िटि अलभिेखीकरर् कार्वक्रममार्व ि र्र्द्यिुीर् 
सरकारको अर्धारर्ामा टेर्ा परु् र्ाइनेि।  

141. गाउँपालिकाका सबै प्रकारका आधारभिू सूचनाहरु सूचना िथा अलभिेख केरिमा 
उपिधध हनुे र सामग्रीहरु सूचना केरिमा अध्र्र्न गनव सर्कने व्र्र्स्था लमिाइनेि।  

142. अलभिेख व्र्र्स्थापनिाई प्रभार्कारी बनाउदै महत्र्पूर्व ि्र्ाङ्कको भण्डारर्का िालग 
स्थार्पि सभवरमा लडस्िटि करटेरट सरुस्क्षि गरी रास्खनेि। गाउँपालिका र अरिगविका 
कार्ाविर्हरुमा सूचना िथा सञ्चार प्रर्र्लधमा आधाररि सेर्ा प्रर्ाहको पूर्ावधार िर्ार 
गरी लडस्िटि गाउँपालिकामा रुपारिरर् र्ोिना अगालड बढाइनेि।  

143. स्शक्षक िथा र्र्द्याथीहरुिाई प्रलिस्पधावत्मक र्र्लधमार्व ि प्रर्र्लधमा आधाररि स्शक्षर् 
सामग्री उत्पादन, अलडर्ो लभलडर्ो, सूचना िथा सञ्चार प्रर्र्लधमा आधाररि पसु्िकािर् 
िथा कक्षा लनमावर्मा िोड ददइनेि।  

144. स्थानीर् पस्ञ्जकालधकारीको कार्ाविर्िाई साधन स्रोि सम्पन्न बनाई र्डास्िरबाट घटना 
दिाव सप्ताह अलभर्ानमार्व ि व्र्स्क्तगि घटना दिाव िथा सामास्िक सरुक्षा 
व्र्र्स्थापनिाई सहि र प्रभार्कारी बनाइनेि ।  

145. सूचनाको हकिाई प्रर्द्धवन गनव, गनुासो सनुरु्ाईिाई प्रभार्कारी बनाउन प्रर्द्धवनात्मक 
कार्वक्रम ल्र्ाइनेि।  

146. स्र्िः प्रकाशन, मालसक, चौमालसक िथा र्ार्र्वक खचव िथा प्रगलिको सार्विलनकीकरर्, 
सार्विलनक सनुरु्ाई, सामास्िक पररक्षर्, सार्विलनक पररक्षर्, व्र्र्स्थापन पररक्षर्, 

गनुासो व्र्र्स्थापनमा उपर्कु्त र्र्लध र पद्धलि बमोस्िम कार्ावरर्र्नमा ल्र्ाईनेि। 

147. आलथवक र्र्व २०७९/०८० को र्स नीलि िथा कार्वक्रमिे भमूे गाउँपालिकािाई 
समरु नि नमूना गाउँपालिका लनमावर् गने आकातक्षािाई आत्मसाि ्गरेको ि। र्स 
नीलि िथा कार्वक्रमको प्रभार्कारी कार्ावरर्र्नबाट स्थानीर् उत्पादकत्र् रृ्र्द्ध, 
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िीर्नस्िरमा सधुार, सामास्िक संरक्षर् िथा सरुक्षा, गरु्स्िरीर् सेर्ा सहि प्राप्त गनव 
सहर्ोग गनेि ।  

148. नेपािको संर्र्धान, नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा भमूे गाउँपालिकािे अस्घ सारेका 
दीघवकािीन सोंच, िक्ष्र्, उदे्दश्र् हालसि गनव र्स नीलि िथा कार्वक्रमको कार्ावरर्र्नमा 
नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िथा अरर् लनकार्, र्र्कास साझेदार िथा आम 
पालिकाबासी सबैबाट साथ र सहर्ोग प्राप्त हनुेमा र्र्श्वास गदविु । 

149. अरत्र्मा, संघीर् िोकिास्रत्रक गर्िरत्रात्मक नेपािको संर्र्धानमा भएको व्र्र्स्था 
बमोस्िम स्थानीर् िहको सरकारको हैलसर्ििे व्र्र्स्थापकीर्, कार्वपालिकीर् िथा 
रर्ार्र्क अलधकार कार्ावरर्र्नको अभ्र्ास गदै भमू े गाउँपालिकाको पर्हिो स्थानीर् 
सरकारको रुपमा महत्र्पूर्व उपिस्धध हालसि गरी हस्िारिरर् गरेकोमा पर्हिो 
कार्वकािका सम्पूर्व पदालधकारीहरु, स्थानीर् सरकार सञ् चािनको स्िम्मेर्ारी प्रदान 
गरी आगामी आलथवक र्र्वको नीलि िथा कार्वक्रम र्स सम्मालनि सभामा प्रस्ििु गने 
सअुर्सर प्रदान गने आम भमूे गाउँपालिकाबासी, लनर्ावचन आर्ोग, नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, सबै रािनीलिक दि, राष्ट्रसेर्क कमवचारी, नागररक समाि, सञ्चार िगि 
िथा सम्पूर्व सरोकारर्ािा पक्षहरुमा हाददवक आभार व्र्क्त गदविु।धरर्र्ाद ! 

 

होम प्रकाश शे्रष्ठ 

अध्र्क्ष 

सम्बि ्२०७९ साि असार ९ गिे लबहीबार ।  

 


